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Mødedato: 2.10.12. 
Til stede: Britta Schneider Jørgensen, Lene Lonnov, Hakima Lasham Lakhrissi, Frede Vestergaard, 
Per Hvitved, Karen Tobisch, Nebi Devici, Bodil Garde, Wannisa Buakhan, sekretær Mette Nielsen 
Duekilde og Kira Baun fra Forebyggelsescenter Nørrebro som oplægsholder. 
  
Afbud: Madeeha Hussain, Billal Zahoor, Paw Østergaard Jensen, Claus Rasmussen, Johnny Chiang 
Kejs, Anjam Bashir, Aviva Bernstein, Faouzia Johannsen. 
Uden afbud: Sahin Tirpan, Zishan Ali, Hamza Javed Mir 
 
Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Godkendelse af sidste mødes referat 
3. Tema Sundhed: Oplæg ved Kira Baun, Forebyggelsescenter Nørrebro 
4. Rådet for etniske minoriteters konference i Albertslund 1.9. 
5. Første udkast til rapport 
6. Foreningernes dag 
7. Høringssvar vedr. kommunens kanalstrategi 
8. Repræsentation og meddelelser 
- Nyt fra Det lokale Beskæftigelsesråd 
- Nyt fra Sundhedsrådet  
- Nyt fra Rådet for Etniske Minoriteter 
9. Evt. 
 
1. Dagsorden fik tilføjet et nyt punkt 5.a: Udtalelse om Netværkshuset. 
Per foreslår at høringer generelt kommer efter repræsentantioner af tidshensyn. 
Medlemsstatus: Bayram Cift har meldt sig ud p.gr.a. sygdom. Der er indkaldt stedfortrædere: Aviva 
Bernstein (foreløbig som midlertidig stedfortræder for Madeeha) og Wannisa Buakhan. Der er 
stadig en ledig plads i Rådet, som der vil blive indkaldt stedfortræder for. 
 
2. Referatet blev godkendt. 
 
3. Forebyggelsescenter Nørrebro er et af Københavns Kommunes Lokale Forebyggelsescentre, som 
dækker Nørrebro og Bispebjerg, hvor der er en befolkning på ca. 125.000, heraf 21% med anden 
etnisk baggrund. Blandt centrets brugere har 40% anden etnisk baggrund. Tilbuddet er i princippet 
det samme til alle borgere, men man tilpasser sig borgere med anden etnisk baggrund, bl.a. ved at 
trække på ansatte med anden etnisk baggrund og ved at tilbyde diabetesundervisning på 
fremmedsprog og have mulighed for motion på kvindehold. Der har også været stor succes med 
arrangementet Sund Ramadan om at faste på en sund måde. 
Forebyggelsescentret rummer indsatser som kræver henvisning, f.eks. genoptræning, tilbud til 
kronisk syge, sygeplejeklinik, men også forebyggelse som er åbent for alle. Forebyggelsescentret 
lægger vægt på at være et lokalt kompetencecenter, der er til for borgerne. 50% af brugerne kommer 
der for forebyggende tilbud. 
Der er 21 ansatte, deriblandt to deltidsansatte etniske sundhedsformidlere. Forebyggelsescentret kan 
låne sine motionslokaler til f.eks. patientforeninger og der er motionscafé med træning og 
kaffedrikning for hhv. kvinder og mænd, en dag hver. 



Albertslund Integrationsråd 
Referat 
Møde 120 

 
Kira er projektleder for projekt Sundhed i Nærmiljøet, der på Nørrebro særlig fokuserer på 
rygeafvænning. For målet er at nedbringe uligheden i sundhed og målgruppen er kortuddannede, 
arbejdsløse, kronisk syge og desuden de socialt udsatte (narkomaner, hjemløse). Der er en filosofi 
om, at hvis man sætter ind overfor den dårligst stillede halvdel hæver man sundheden mere end hvis 
man gør en stor indsats for de allerdårligste. Rygning er et godt sted at sætte ind for 40% af 
uligheden i sundhed skyldes rygning. 
Der er forskellige rekrutteringsstrategier: 

 Provokerende kampagner med skræmmende billeder virker bedre overfor kortuddannede 
end gode argumenter. 

 Partnerskaber med steder målgruppen kommer, f.eks. jobcentre, hospitaler, sprogcentre 
(Forebyggelsescentret laver sundhedscheck på et nærliggende sprogcenter og når mange den 
vej) 

 Uddanne frontmedarbejdere fra andre forvaltninger, f.eks. socialrådgivere, 
sundhedsplejersker. De skal bare vide at de gratis tilbud om rygeafvænning findes. 

 Kort intervention, dvs. at man kort spørger om folk vil stoppe med at ryge og henviser dem 
til et rygestopkursus. Det er lige så effektivt som længere rådgivning. 

 Anonym telefonrådgivning 
 
Strategien er at der skal være et rygeafvænningstilbud til alle. Hvis narkomanen vil stoppe med at 
ryge, skal der være et tilbud. Kom og Kvit er et rygestopkursus med start hver dag, så man kan 
komme i gang med det samme. 
 
Forebyggelsescentret laver opsøgende arbejde, f.eks. i lokale boligområder, hvor centret f.eks. kan 
have en bod på en markedsdag. Medarbejderne skal lære at lave det opsøgende arbejde, men de 
bliver godt modtaget, når de kommer med et bredt sundhedstilbud. Det er forsøgt at lave en 
telefonkampagne, hvor alle i et boligområde blev ringet på med tilbud om et lokalt rygestopkursus. 
Det gav 18 deltagere. 
Det er vigtigt at få gode historier om sundhed i lokalpressen. 
Hakima: Foreslår at der laves mere vejledning om hvordan sund mad kan laves billigt. 
Bodil: Hvordan undgår man en modkultur, når man kommer med opfordring til f.eks. rygestop? 
Erfaringen er at det bliver godt modtaget, bare man henvender sig respektfuldt og gør opmærksom 
på frivillige tilbud. Rygere blandt mænd af anden etnisk baggrund ønsker også at stoppe. 
Karen: Man kan evt. bruge skolebørnene til at tage budskabet med hjem, ligesom man gjorde med 
miljøoplysning. 
 
4. Konference om medborgerskab 1.9. 
Der var et godt oplæg af Hans Lassen med udgangspunkt i rapporten Medborgerskab i Danmark 
http://www.nyidanmark.dk/NR/rdonlyres/A47EB64B-7C22-47A5-AD61-
A01E3E0FCCD3/0/medborgerskab_i_danmark_2011.pdf . Han var god til at pille fordommene 
ned. I diskussionen kom der gode forslag til hvordan flere kunne blive aktive, f.eks. ved praktikker i 
skoler og foreninger. Rådet for Etniske Minoriteter skrev ned og vil bruge forslagene i det videre 
arbejde, men vi har desværre ikke fået deres noter.  
Integrationsrådet vil gerne indlede en diskussion om kommunens integrationspolitik skal laves om 
til en medborgerpolitik. Vi kan evt. bruge Hans Lassen som oplægsholder til et arrangement eller en 
kommune, der har lavet deres politik om, f.eks. Ishøj.  
Hvordan definerer man medborgerskab, skal det være politisk eller kulturelt? 
Britta: Medborgerskab er at tage del i f.eks. forældreråd  
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Nebi: eller være med til at fejre boligområdets 40 årsjubilæum. 
Hakima: Det skulle være en pligt at deltage.  
Britta: Folk er bange for at de ikke kan finde ud af at gå til et møde. Hvordan læser man en 
dagsorden? 
Per: Giver det ikke uklarhed hvis man ændrer navnet på en politik?  
 
5. Første udkast til rapport 
Under Sundhedstemaet ønsker Integrationsrådet at arbejde med en kogebog med sund mad. 
Vestegnens Indvandrerkvindecenter har haft samme idé og vil gerne samarbejde. Der er allerede 
kontakt til Duen, Tyrkisk Kulturforenings Kvinder og Netværkshuset. Ungdomsskolen vil gerne 
lægge køkken og fotohold til. Britta har også kontakter. 
 
I forhold til næste års arbejde, skal der lægges op til at der under sundhedstemaet bliver arbejdet 
mere med formidling. Desuden vil Rådet gerne lægge op til en diskussion af 
medborgerskabspolitik. 
I øvrigt blev der givet konkrete kommentarer til teksten.  
 
5.a.Nyt punkt: Helhedsplan om Netværkshuset. 
Kommunalbestyrelsen skal 8.10. behandle den boligsociale helhedsplan for 2013-16. 
Netværkshuset, som er en del af det boligsociale arbejde, er kun med i planen for 2013, hvor der 
skal arbejdes med mulighed for videreførsel af tilbuddet i andre rammer. Integrationsrådet vedtog at 
Karen formulerer en udtalelse til kommunalbestyrelsen om at kommunen bør støtte arbejdet for at 
tilbuddet kan fortsætte.  
 
6. Evaluering af Foreningernes dag, lørdag den 8.9. 
Der var for få aktive integrationsrådsmedlemmer på dagen i år. Der var hjælp til at stille op, men 
alle stod selv i andre boder. Til næste år er der er kommunalvalgkamp og de partipolitisk aktive må 
forudses at have endnu mindre tid. Integrationsårdet bør måske springe over at have en bod det år. 
Evt. kan Integrationsrådet opfordre partierne til at tage materiale med om at stemme til 
kommunalvalg og om at være i Integrationsrådet i anledning af det kommende integrationsrådsvalg. 
 
7. Kommunens kanalstrategi synes meget ambitiøst, f.eks. virker det ikke realistisk at alle har en 
digital postkasse i 2014. Mange har ikke forudsætningerne for digital kommunikation. Kan 
kommunen selv håndtere at svare på mailhenvendelser og give kvittering? 
Karen laver et udkast til en udtalelse. 
 
 
8. Repræsentationer: 
Det lokale Beskæftigelsesråd: I LBRs udtalelse til beskæftigelsesplanen står at: Rådet er bekymret 
for den store ledighed blandt indvandrerne i Albertslund. Hele rådet skal til jobcamp i Aalborg 1.-2. 
11. 
Sundhedsråd: Vi har ingen repræsentant lige nu. 
Rådet for Etniske minoriteter: Der har været ministermøde om diskrimination. Hakima sender 
referat fra ministermødet, når det foreligger. 
 
Integrationsrådet har fået invitation til dialogmøde på daginstitutionsområdet 8.11. Bodil og Karen 
deltager. 


